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LISTAGEM DE MENOR PREÇO REGISTRADO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA
SECRETARIA EXTRAODINÁRIA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS DE CANOAS (SEDA) OU

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS (FMSC)

VALIDADE (1): Início: 16/09/2021
                   Término: 15/09/2022

VALIDADE (2): Início: 17/09/2021
                   Término: 16/09/2022

Fornecedor Lote Item Descrição Unidade
Marca

ofertada

Quant
Unit

ANUAL

Cassiara 1 1

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, tamanhos: 6,5; 7,0; 
7,5; 8,0; 8,5 (lubrificação COM PÓ bioabsorvível) - 
Luva cirúrgica estéril, flexível, resistente, 
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. Não
deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer 
outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do
produto. Lubrificação com pó. Embalagem estéril, em
papel grau cirúrgico. CA aprovado para: proteção das 
mãos do usuário contra agentes biológicos. O CA 
deve estar válido no ato da compra do equipamento 
(conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). 
Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da 
aquisição do equipamento. Produto registrado no 
Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços 
de saúde.

Par
Medix - CA

43251
17.000

Fornesul 2 1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, tamanhos: 6,5; 7,0; 
7,5; 8,0; 8,5 (SEM PÓ, baixo nível alergênico) - Luva 
cirúrgica estéril, flexível, resistente, proporcionando 
alta sensibilidade tátil ao usuário.  Não deve haver 
presença de furos, emendas ou quaisquer outros 
defeitos que interfiram na perfeita utilização do 
produto. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico. 
CA aprovado para: proteção das mãos do usuário 
contra agentes biológicos. O CA deve estar válido no 
ato da compra do equipamento (conforme Nota 
Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no 
mínimo, 18 meses a partir da aquisição do 

Par Talge - CA
40784

17000
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equipamento. Produto registrado no Ministério da 
Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.

Health Care 3 1

LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL – 
tamanhos: PP, P, M, G – Luva de segurança 
confeccionada em látex, com pó bioabsorvível, não 
esterilizada, ambidestra e punho curto. CA aprovado 
para proteção das mãos do usuário contra agentes 
biológicos.
O CA deve estar válido no ato da compra do 
equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo,
18 meses a partir da aquisição do equipamento. 
Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA)
para uso em serviços de saúde.

Caixa
c/50 pares

Medical
System -

CA 45.626
1500

Troika 4 1

LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL – 
tamanhos: PP, P, M, G – Luva de segurança 
confeccionada em látex, com pó bio-absorvível, não 
esterilizada, ambidestra e punho curto. CA aprovado 
para proteção das mãos do usuário contra agentes 
biológicos.
O CA deve estar válido no ato da compra do 
equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo,
18 meses a partir da aquisição do equipamento. 
Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA)
para uso em serviços de saúde.

Caixa
c/50 pares

Medix - CA
40590

500

Fornesul 10 1

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SEM PÓ 
(agentes biológicos) – tamanhos P, M e G – luva em 
borracha nitrílica, não estéril, ambidestra, sem pó. O 
CA deve estar válido no ato da compra do 
equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo,
18 meses a partir da aquisição do equipamento. CA 
aprovado para proteção das mãos do usuário contra 
agentes biológicos. Produto registrado no Ministério 
da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.

Caixa
c/50 pares

Unigloves -
CA 38998

750

Fortec 11 1

LUVA NITRÍLICA CANO LONGO PARA 
PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E 
QUÍMICOS – TAMANHOS P, M e G – Par de luvas 
de segurança confeccionada em borracha nitrílica, 
relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos 
dedos, 40 cm de comprimento mínimo. O CA deve 
estar válido no ato da compra do equipamento 
(conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). 
Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da 
aquisição do equipamento. CA aprovado para: 
proteção das mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra
agentes químicos.

Par
ZAPA - CA

39.095
2250
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Fortec 12 1

LUVA NITRÍLICA CANO LONGO PARA 
PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E 
QUÍMICOS – TAMANHOS P, M e G – Par de luvas 
de segurança confeccionada em borracha nitrílica, 
relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos 
dedos, 40 cm de comprimento mínimo. O CA deve 
estar válido no ato da compra do equipamento 
(conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). 
Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da 
aquisição do equipamento. CA aprovado para: 
proteção das mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra
agentes químicos.

Par
ZAPA - CA

39.095
750

Fernando 13 1

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL
– Retangular, com elástico, não alérgica, composta 
por tripla camada com um filtro que proporciona 
eficiência de filtração bacteriana maior que 95%, clip 
nasal flexível que permita o ajuste facial apropriado. 
Cor branca. Validade, mínima, de 18 meses após a 
aquisição do produto. Produto registrado no 
Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços 
de saúde.

Caixa
c/50

unidades

SP
Protection

1200

Troika 15 1

ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO - Óculos de 
segurança constituído de armação e visor incolor. O 
CA deve estar válido no ato da compra do 
equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT). Produto com validade mínima 
de 2 anos.

Unidade
Libbus - CA

35765
1500

Seeger 16 1

AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL – 
gramatura mínima de 30g/m². Confeccionado em TNT
(tecido não tecido); manga longa, com abertura na 
parte traseira; maleável, resistente a rasgo e tração, 
acondicionado em material apropriado que garanta a 
integridade do produto. Para maior proteção do 
profissional, a altura do avental deve ser de, no 
mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça 
do decote até a barra inferior, e garantir que nenhuma 
parte dos membros superiores fique descoberta por 
movimentos esperados do usuário. Validade mínima 
de 2 anos a partir da aquisição. Produto registrado no 
Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços 
de saúde.

Pacote
c/10

unidades
Medix 1875

Irmãos Zeni 17 1 AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL – 
gramatura mínima de 30g/m². Confeccionado em TNT
(tecido não tecido); manga longa, com abertura na 
parte traseira; maleável, resistente a rasgo e tração, 
acondicionado em material apropriado que garanta a 
integridade do produto. Para maior proteção do 
profissional, a altura do avental deve ser de, no 
mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça 
do decote até a barra inferior, e garantir que nenhuma 
parte dos membros superiores fique descoberta por 
movimentos esperados do usuário. Validade mínima 

Pacote
c/10

unidades

Neve 625
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de 2 anos a partir da aquisição. Produto registrado no 
Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços 
de saúde.

Irmãos Zeni 18 1

AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA 
DESCARTÁVEL – gramatura mínima de 50g/m². 
Confeccionado em TNT (tecido não tecido); manga 
longa, com abertura na parte traseira; maleável, 
resistente a rasgo e tração, acondicionado em material 
apropriado que garanta a integridade do produto. Para 
maior proteção do profissional, a altura do avental 
deve ser de, no mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte 
posterior da peça do decote até a barra inferior, e 
garantir que nenhuma parte dos membros superiores 
fique descoberta por movimentos esperados do 
usuário. Validade mínima de 2 anos a partir da 
aquisição. Produto registrado no Ministério da Saúde 
(ANVISA) para uso em serviços de saúde.

Pacote
c/10

unidades
Neve 1875

Irmãos Zeni 19 1

AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA 
DESCARTÁVEL – gramatura mínima de 50g/m². 
Confeccionado em TNT (tecido não tecido); manga 
longa, com abertura na parte traseira; maleável, 
resistente a rasgo e tração, acondicionado em material 
apropriado que garanta a integridade do produto. Para 
maior proteção do profissional, a altura do avental 
deve ser de, no mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte 
posterior da peça do decote até a barra inferior, e 
garantir que nenhuma parte dos membros superiores 
fique descoberta por movimentos esperados do 
usuário. Validade mínima de 2 anos a partir da 
aquisição. Produto registrado no Ministério da Saúde 
(ANVISA) para uso em serviços de saúde.

Pacote
c/10

unidades
Neve 625

Mastersul 21 1

CALÇADO TIPO BOTINA SEM BIQUEIRA - 
Calçado ocupacional tipo botina, fechado na parte do 
calcanhar e na parte superior, confeccionado em 
COURO HIDROFUGADO na cor preta com solado 
de borracha antiderrapante na cor preta, solado  
bidensidade, resistente ao escorregamento. 
Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos 
equivalentes. CA aprovado para proteção dos pés do 
usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. 
Cabedal resistente à penetração e à absorção de água.  
O CA deve estar válido no ato da compra do 
equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT).

Par
Cartom -
CA 29391

200

EPIs 
Prottege

22 1 CALÇADO TIPO BOTINA COM BIQUEIRA E 
PROTETOR DE METATARSO- Calçado ocupacional
tipo botina, fechado na parte do calcanhar e na parte 
superior, confeccionado em COURO 
HIDROFUGADO na cor preta com solado de 
borracha antiderrapante na cor preta. Com biqueira de 
aço ou composite. Com protetor de metatarso.  Solado
bidensidade, resistente ao escorregamento. 
Numeração entre o 33 e o 44, ou tamanhos 

Par Bompel -
CA 12088

30
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equivalentes. CA aprovado paraproteção dos pés do 
usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. 
Cabedal resistente à penetração e à absorção de água.  
O CA deve estar válido no ato da compra do 
equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT).

Moraes 23 1

PROTETOR FACIAL - Protetor facial de segurança. 
Equipamento para utilização em atendimentos 
odontológicos e utilização em serviços de saúde. Os 
protetores faciais do tipo peça inteira devem ser 
fabricados em materiais impermeáveis. Constituído de
testeira e carneira plástica, possui regulagem por 
ajuste por catraca, com viseira incolor, com tira 
absorvedora de suor, para um melhor conforto.
O CA deve estar válido no ato da compra do 
equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT). CA aprovado para: proteção 
dos olhos e face do usuário contra impactos de 
partículas volantes.

Unidade
Confort -
CA 36802

2000

Mastersul 27 1

PERNEIRA – Perneira de segurança, em largura que 
se ajuste a qualquer usuário, confeccionadas em 
material sintético ou couro, com proteção de 
metatarso confeccionado no mesmo material, com no 
mínimo três talas frontais para proteção. As perneiras 
devem possuir fechos em velcro sobrepostos, ou peça 
única (para sobrepor sobre vestimenta). A borda 
superior deve ter corte em diagonal (comprimento da 
frente superior ao comprimento de trás), a fim de 
permitir a dobra do joelho sem incômodo para o 
usuário.  Indicada (indicação descrita no CA ou na 
indicação de uso do fabricante) para proteção dos 
membros inferiores do usuário contra lesões 
provocadas por picadas de animais peçonhentos. CA 
aprovado para: proteção das pernas do usuário contra 
agentes abrasivos, escoriantes e térmicos. O CA deve 
estar válido no ato da compra do equipamento 
(conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).

Par
Marseg -
CA 44234

100

Fortec 29 1

FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), 
GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS 
(CLASSE 2) – A2B2P2 - Compatível (mesmo CA) 
com o respirador purificador de ar tipo peça facial 
inteira Dräger X-plore (CA Nº 17.710). Produto com 
validade mínima de 3 anos a partir da aquisição. 
(Tendo em vista que os filtros são aprovados junto 
com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é 
importante que os filtros sejam da mesma marca da 
máscara – já que é o conjunto “filtro + máscara” que é
aprovado pelo MTE).

unidade
Drager
Safety -
17710

240

Fortec 32 1 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA 
UM QUARTO FACIAL
CA aprovado para: proteção das vias respiratórias do 
usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando
utilizado com filtros para partículas ou combinados, e 

unidade Plastcor -
CA 39428

140
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contra gases e vapores, quando utilizado com filtros 
químicos ou combinados.
O respirador deve dispor dos seguintes Filtros 
químicos classe 1: - Vapores orgânicos; - Gases 
ácidos; - Vapores orgânicos e gases ácidos; - 
Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, 
metilamina e gases e vapores inorgânicos.  O CA deve
estar válido no ato da compra do equipamento 
(conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).

Fortec 32 2

Filtro Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, 
amônia, metilamina e gases e vapores inorgânicos 
(A1B1E1K1P2) compatível com o respirador um 
quarto facial - ITEM 01 DO LOTE 32.

unidade
Plastcor -
CA 39428

840

Fortec 32 3
Filtro Combinado vapores orgânicos e gases ácidos 
(A1B1P2) compatível com o respirador um quarto 
facial - ITEM 01 DO LOTE 32.

unidade
Plastcor -
CA 39428

840

Mastersul 35 1

BOTA DE PVC - Bota de segurança tipo 
impermeável, de uso profissional, confeccionada em 
PVC injetado em uma só peça com fechamento 
superior em polaina com atacador para ajuste. Reforço
lateral para proteção dos tornozelos. Solado 
antiderrapante. Numeração entre o 33 e o 44, ou 
tamanhos equivalentes. O CA deve estar válido no ato
da compra do equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do produto: 
18 meses da data de entrega. C.A aprovado para: 
proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza 
leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra 
umidade proveniente de operações com uso de água.

par
Genova -
CA 39184

140

Seeger 37 1

TOUCA DESCARTÁVEL - Touca descartável TNT, 
cor branca. Validade mínima: 18 meses da data de 
entrega. Sanfonada com elástico na volta toda. 
Produto registrado no Ministério da Saúde 
(ANVISA).

Pacote
c/100

unidades
Prevemax 500

Troika 38 1

PROPÉ - Propé descartável TNT, cor branca. Validade
mínima: 18 meses da data de entrega. Com elástico. 
Produto registrado no Ministério da Saúde 
(ANVISA).

Pacote c/
100

unidades
Prevemax 500

Macrocenter 39 1

VESTIMENTA TIPO CAPA DE CHUVA – 
vestimenta tipo capa, com mangas longas, capuz, e 
sistema de fechamento frontal (com botões plásticos 
de pressão ou outro sistema com fechamento 
equivalente ou superior). CA aprovado para: proteção 
do tronco do usuário contra umidade proveniente de 
operações com uso de água e de precipitação 
pluviométrica. O CA deve estar válido no ato da 
compra do equipamento (conforme Nota Técnica 
146/2015/DSST/SIT). Validade mínima do 
equipamento: 18 meses da data de aquisição.

Unidade
Plastcor -
CA 36254

240
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Bianco 41 1

VESTIMENTA TIPO BITE SUITE Conjunto (calça e 
jaqueta) tipo bite suite que proporciona proteção 
contra mordidas diretas de cachorros.
Necessário termo de empresa ou instituição que 
trabalhe com cachorros atestando a qualidade do 
produto na proteção contra mordidas de cachorros.

Conjunto Bianco Suits 10

FERNANDO UNIFORMES EIRELI – EPP (validade 1)
CNPJ: 21.008.058/0001-51

Rua João do Pulo, nº 116, letra A, Parque Industrial I, Mandaguari/PR, CEP 86.975-000
licitacao@spuniformes.com – Renan (44) 3354-9010 - (44) 99827-2444

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇAO, EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI (validade 1)

CNPJ: 18.252.904/0001-70
Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, Bairro Sul do Rio, Tijucas/SC, CEP 88200-000

licitafloripa@inovesempre.com.br  - Gabriel (48) 3304 2951

CASSIARA PEREIRA (validade 1)
CNPJ: 35.600.549/0001-00

Rua Luiz Lise, nº 187, Apto. 31, Bairro Estevam Carraro, Erechim/RS, CEP 99.706-504
negocios.c2p@gmail.com  - Cristian (54) 99123 9181

FORNESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI (validade 1)
CNPJ: 40.529.162-0001-36

Avenida Inconfidência, nº 650, sala 609, Bairro Marechal Rondon, Canoas/RS, CEP 92.020-342
vendas@fornesul.com.br – Mirlayne (51) 98917-9706 / 3199-4527

FORTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI (validade 2)
 CNPJ: 32.142.539/0001-71

Rua Joao Risson, nº 11, Bairro São Roque, Farroupilha/RS, CEP 95.176-006
licitacoes@comerciofortec.com.br – Felipe (54) 99698-3211

IRMÃOS ZENI COMERCIO LTDA (validade 2)
CNPJ: 26.397.484/0001-48

Rua Mauá, nº 399, Bairro Rio Branco, Canoas/RS, CEP 92.200-190
vizencomercial@gmail.com – Vinicius (51) 3093 3183

MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA (validade 2)
 CNPJ: 24.931.613/0001-00

 Rua Ademar Gonçalves, nº 410, Bairro Jardim do Sol, Campo Bom/RS, CEP 93.700-000
atendimento@hemonew.com.br – Janaina (51) 3097 6725
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MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (validade 2)
CNPJ: 18.274.923/0001-05

Rua Floresta, nº 380, ACS Erechim, Bairro Centro, Barão de Cotegipe/RS, CEP 99.740-000
mastersul@mastersul.com     carine@mastersul.com – Cleiton (54)3523-2014  (54) 98412-1340

SEEGER E SAVIAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E FITNESS LTDA
(validade 2) 

CNPJ: 13.558.306/0001-00
Rua do Acampamento, nº 457, 301, Bairro Centro, Santa Maria/RS, CEP 97.050-003

vendas.seegeresavian@gmail.com (Comercial) scomercioltda@gmail.com  (Financeiro) 
Tiago - (55) 996071551 (Comercial) (55) 999777272 (Financeiro)

TROIKA DISTRIBUIÇÃO LTDA (validade 2)
CNPJ: 32.608.866/0001-76

Rod. José Carlos Daux, nº 8600, Bl. 01, Sala 01, Santo Antonio de Lisboa, Florianópolis/SC, CEP 88.050-000
licitacao@troikabrasil.com.br  – Julia (48) 4042 6226

MACROCENTER MULTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (validade 2)
CNPJ: 24.315.151/0001-05

Rua Julio Pereira de Souza, nº 1189, Bairro Estância Velha, Canoas/RS, CEP 92.030-795
vendas@macrocenter.com.br – Jéssica (51) 3115-2100

BIANCO SUIT CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA – ME (validade 2)
CNPJ: 14.261.310/0001-74

Rua Marcelo Baroni Bernardinetti, nº 75, Bairro Jardim Rêmulo Zoppi, Indaiatuba/SP, CEP 13.345-210
biancosuits@hotmail.com – Josiane (19) 3016 3636 – (19) 99346 0484

EPIS PROTTEGE  EIRELI (validade 2)
CNPJ sob o n° 21.164.903/0001-88

Rua Treze de Maio, nº 1842, Bairro Centro, São Luiz Gonzaga/RS, CEP 97.800-000
vendas1@episprottege.com.br     vendas8@episprottege.com.br
contato@episprottege.com.br – Julie ou Mara (55) 3352 1308
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